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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówienia
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania          i 
odbioru robót związanych z inwestycją:

Nazwa inwestycji: Budowa drogi łączącej ul. Orlą i ul. Mokrą wraz z odwodnieniem w Marklowicach
Adres inwestycji: Marklowice ,ul. Orla i ul. Mokra
Zamawiający: Gmina Marklowice

1.2 Przedmiot i zakres robót
      Przedmiotem  robót  jest  budowa  drogi  łączącej  ul.  Orlą  i  ul.  Mokrą  wraz  z  odwodnienieniem  w 
Marklowicach, na odcinku od   skrzyżowania z ul. Orlą do skrzyżowania z ul. Mokrą na długości ok. 505 m na 
działkach nr  474/35, 475/35, 141/32, 313/35, 259/35, 402/35, 401/35, 281/32, 242/35, 326/29, 327/29, 324/29, 
322/29, 321/29, 468/29, 462/29.
Zakres robót  obejmuje pas drogowy należący do drogę łączącą ul.  Orlą  i  ul.  Mokrą oraz działki  sąsiednie. 
Większa część opracowania mieści się na terenie działek będących własnością Gminy Marklowice.
Zakres robót przewiduje budowę drogi, wykonanie chodnika oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
 montaż i demontaż obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji  lub zużycia tych 

obiektów,
 wyposażenie zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, 

tymczasowe  sieci  elektryczne,  energetyczne,  wodociągowe,  kanalizacyjne,  oświetlenie  placu 
budowy,  zastępcze  źródła  ciepła  do  ogrzewania  obiektów  i  robót,  urządzenia  zabezpieczające 
materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,

 pomiary  geodezyjne  nie  ujęte  w  opisach  zakresów  robót  objętych  poszczególnymi  pozycjami 
przedmiaru,      

 opłaty za zajęcie  chodników, pasów drogowych i  innych terenów na cele  budowy oraz koszty 
tymczasowej organizacji ruchu,

 odwodnienie i zabezpieczenie wykopów,
 badania  jakości  materiałów,  robót  i  prób  odbiorowych  przewidzianych  w  specyfikacjach 

technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie zamawiającego,
 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
 uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót,

1.4  Informacje o terenie budowy
     Przewidywana do wykonania modernizacja drogi wraz z odwodnieniem nie wykracza poza granice własności 
działek należących do Gminy Marklowice.
     Na terenie projektowanej drogi znajdują się następujące urządzenia podziemne i nadziemne:

• Gazociąg
• Wodociąg
• Kanalizacja teletechniczna
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• Kanalizacja sanitarna

1.5  Organizacja robót, przekazanie placu budowy
      Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację       i współrzędne 
punktów głównych  obiektu  ew.  reperów,  wskaże  oznaczone  na  planie  sytuacyjnym instalacje  i  urządzenia 
podziemne i nadziemne a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków.
      W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1)  dokumentację techniczną określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
1) kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót
2) dziennik budowy
3) komplet specyfikacji technicznych

1.6  Zabezpieczenia interesów osób trzecich
     Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji      i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez  zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone     i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
     W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych                 w 
granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego  realizacją  umowy  o 
zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 
     Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym  przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
      Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,      w 
instalacjach naziemnych i  podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego.

1.7  Wymagania dotyczące ochrony środowiska
     Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie  prowadzenia  robót wszelkie  przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
     W okresie trwania budowy i wykonania robót wykończeniowych wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności  społecznej,  a  wynikających ze  skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.

     Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.8  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
      Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać Przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy           w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
     Wykonawca dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się,           że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną i nie podlegają odrębnej zapłacie.
     Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”.
     „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(DzU.  Nr  120,  poz.1126),  uwzględniając  również  wymagania  określone  w  rozporządzeniach:  Ministra 
Infrastruktury z  dn.  6  lutego 2003r  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny  pracy  podczas wykonywania robót  
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budowlanych  (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997r  w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
     Wykonawca będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie 
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie 
gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.  Materiały łatwopalne 
będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i 
składowisk,  w miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników.
     Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały 
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu  budowy ich  charakter  niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod 
warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich 
materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.9  Ogrodzenie placu budowy
      Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
      Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  zarządzającego realizacją 
umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje 
obowiązki konserwacyjne.
      W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i  urządzenia takie jak: bariery,  sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc.  żeby zapewnić 
bezpieczeństwo  całego  ruchu  kołowego  i  pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
     Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony cenę 
umowną.
     Wykonawca jest zobowiązany do:
- przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców 

planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
- właściwego zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów budowlanych,
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z 

wykopów.

     1.10 Zabezpieczenia chodników i jezdni
     Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelki  niezbędne  zwolnienia  od  władz  co  do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał 
za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego.

     1.11 Nazwy i kody
     Grupy, klasy i kategorie robót budowlanych.
Zgodnie ze Wspólnym słownikiem Zamówień kody stanowią podstawowy słownik CPV.
Wszystkie objęte zamówieniem roboty zawarte są w dziale 45000000-7 Roboty budowlane.
45111200 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000 – 9 Kanalizacja deszczowa 
45233120– 6 Roboty w zakresie budowy dróg ( nawierzchnia , wjazdy, recykling)
45112700 – 2 Roboty w zakresie ukształtowania terenu ( pobocze ziemne)
      

1.12 Określenia podstawowe
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- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie .

- Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikująca, potwierdzający, że 
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

- Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 
jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

- Wspólny słownik zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na 
potrzeby zamówień publicznych.

- Grupy, klasy, kategorie robót – określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
                          Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane  o  
właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 pkt.1ustawy Prawo budowlane – 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie.
                        Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
                       Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
                W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich  wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących  z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
               Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
              Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją  umowy w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.2  Wymagania  ogólne  związane  z  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów

     Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 
były zabezpieczone  przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i  własności  w takim stanie  jaki  jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu 
      Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane         w obrębie  
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją  umowy,  lub poza placem budowy,  w 
miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
     Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 
jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
     Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w 
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacji technicznych.
     Wykonawca,  uzgodni z  inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i  termin przekazania informacji  o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót,  a 
także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.
     

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
     Materiały uznane przez  zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
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     Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i 
elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego i autora projektu o poprawnym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu 
oraz  zamawiającym,  podejmuje  odpowiednia  decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru 
materiał (element budowy) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH

     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych,  programie  zapewnienia jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba            i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi    w harmonogramie robót.
     Sprzęt, maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
     Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym                    i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót.
     Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
     Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT 
BUDOWLANYCH

      5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
      Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych Robót,  za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
      Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.
      Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś 
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na 
jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim 
czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
      Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa 
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
      

6. KONTROLA,  BADANIA  ORAZ  ODBIÓR  WYROBÓW  I  ROBÓT 
BUDOWLANYCH

6.1  Zasady kontroli jakości robót
     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i elementów. 
Wykonawca  będzie  prowadził  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością  gwarantującą,  że 
roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  a  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach 
technicznych.
     Wymagania  co  do  zakresu  badań  ich  częstotliwości  są  określone  w  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych. 

6.2  Pobieranie próbek
     Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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 Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający.

6.3  Badania i pomiary
     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
      Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 
realizacją  umowy o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
     Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca..

6.4  Dokumentacja budowy
Dokumentację budowy, zgodnie z art. 3 pkt.3 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
- pozwolenie na budowę wraz z załączony projektem budowlanym,
- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu,
- protokoły odbioru częściowych i końcowych,
- operaty geodezyjne,
- książki obmiarów robót,
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 
- protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
     Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwym 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
    Inne istotne dokumenty budowy:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
e) Opinie ekspertów i konsultantów,
f) Korespondencja dotycząca budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru
     Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie            z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 
podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym         w skład umowy.
      Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej           o 3 dni. Wyniki  
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów
      Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo           (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy
      Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót            i 
dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Jeżeli 
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  wykonawca  musi  posiadać  ważne  świadectwa 
legalizacji. 

7.4  Czas przeprowadzenia pomiarów
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      Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych  w celu 
dokonywania miesięcznych płatności  na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,  określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.        
      Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 
przed zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1  Rodzaje odbiorów
      Występują następujące rod zje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

8.2  Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
     Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość 
danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy,  przy  jednoczesnym 
powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego.

8.3  Odbiory instalacji
     Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru instalacji przed dokonaniem końcowego 
odbioru obiektu budowlanego.

8.4  Odbiór częściowy i etapowy
      Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych części robót (np. stan zerowy).
      Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział  budowy  na  odcinki  lub  etapy  kwalifikujące  się  do  odbiorów  etapowych  dokonuje  się  w  czasie 
projektowania organizacji robót.
      Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy,  z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

8.5  Odbiór końcowy
      Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie            o 
wykonanie robót budowlanych.
      Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego – w obecności inspektora nadzoru 
inwestorskiego i wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszenia wad i usterek 
do usunięcia przez wykonawcę.

8.6  Odbiór po okresie rękojmi
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór  „po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu  (jeżeli 

były zgłoszone wady),
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia        tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.7  Odbiór ostateczny pogwarancyjny
      Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  lub  przy  odbiorze  po  okresie  rękojmi  oraz  ewentualnych  wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.8  Dokumentacja powykonawcza
      Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian           w rodzaju 
materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie  rysunków, 
wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać  zarządzającemu realizacją  umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 
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sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 
umowy.

8.9  Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego
      Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego tanu i porządku terenu budowy,
b) dokumentację powykonawczą, tj.  dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy) z 

naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  wykonania  robót,  potwierdzone  przez  projektanta  i 
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
d) dziennik budowy. Dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),
e) wynik  badań  kontrolnych  oraz  badań  laboratoryjnych,  zgodnie  ze  szczegółowymi  specyfikacjami 

technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
f) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
g) deklarację  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
h) rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  inwestycji,  np.  przełożenie  inwestycji 

podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom inwestycji,
i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
j) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

    9.  ROZLICZENIE ROBÓT
              Należy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczenie robót podstawowych będzie dokonane  
w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty.  Należy także określić 
sposób rozliczenia robót tymczasowych np. odwodnienia wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na placu 
budowy, rusztowania i inne, a także prac towarzyszących, np. prace geodezyjne i inne.
      Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez 
wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.   DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
     Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe 
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł        i wytycznych w trakcie realizacji 
robót. 
     Najważniejsze z nich to:
2. Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.U.  Nr  89/1994  poz.414)  wraz  z  późniejszymi 

zmianami
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz 

z późniejszymi zmianami 
4. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
5. Ustawa Prawo geodezyjne  i  kartograficzne  z  dnia  17.05.1989 r.  (Dz.U.  Nr  30/1989 poz.  163)  wraz  z 

późniejszymi zmianami
6. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994  r.  w  sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

10



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.04 – Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
D-03.02.01 – Kanalizacja deszczowa 

       D-04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
           D-04.02.01 – Warstwa odsączająca i odcinająca

D-04.04.04 – Podbudowa z tłucznia kamiennego
           D-04.07.01– Podbudowa   z betonu asfaltowego

D – 07.01.02– Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-08.01.01 – Krawężniki betonowe

           D-08.04.01– Wjazdy i wyjazdy z bram
          D-03.03.01– Sączki podłużne 
          D - 05.03.05 -  Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków  
          D – 07.02.01 – Oznakowanie pionowe

           

 

 UWAGA!
WARUNKIEM KONIECZNYM PRZY WYKONYWANIU WSZYSTKICH CZYNNOŚCI ( NIŻEJ 
WYMIENIONYCH) JEST SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OGÓLNYCH (ZAMIESZCZONYCH WYŻEJ)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

Na podst.  D-01.02.04    
SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. SPRZĘT
3. TRANSPORT
4. WYKONANIE ROBÓT
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6. OBMIAR ROBÓT
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów drogi. 

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
• warstw nawierzchni,
• krawężników, obrzeży i oporników 

2. SPRZĘT

2.1. Sprzęt do rozbiórki

Do  wykonania  robót  związanych  z  rozbiórką  elementów  dróg,  ogrodzeń  i  przepustów  może  być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

•  spycharki,
•  ładowarki,
• żurawie samochodowe,
•   samochody ciężarowe,
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•  młoty pneumatyczne,
•   piły mechaniczne,
•   frezarki nawierzchni
•  koparki.

3. TRANSPORT

3.1. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał  z  rozbiórki  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu  ,  zaleca  się  wykorzystanie 
samochodów samowyładowczych 5 t .

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty  rozbiórkowe  elementów  drogi  i  przepustów  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.2, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie.
Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez  powodowania 

zbędnych uszkodzeń. Uzyskane elementy oraz gruz  stają się własnością Inwestora, który powinien wskazać 
miejsce składowania tych materiałów .

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów drogi i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie  z  dokumentacją  projektową  będą  wykonane  wykopy  drogowe,  powinny  być  tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić .

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:
• dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
•  dla krawężnika, opornika, obrzeża, - m (metr),

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:

•  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
• rozkucie i zerwanie nawierzchni,
• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 

poboczu,
•  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
•  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży:
•  odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
• załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA :
KANALIZACJA  DESZCZOWA

Na podst. D - 03.02.01

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej .

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz studni chłonnej przy  modernizacji drogi .

Studnie chłonne wykonuje się z kręgów betonowych lub żelbetowych.
Studnię  chłonną  wypełnia  się  filtrem  z  przepuszczalnych  warstw  kruszyw  od  gruboziarnistych  (z 

tłucznia i  żwirów) położonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) położonych u góry.  Górną warstwę 
piasku okresowo wymienia się, po jej zamuleniu, ręcznie lub mechanicznie.
              Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą również zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów i kanalizacji deszczowej są:
− −      beton,
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− −      materiały na ławy fundamentowe,
− −      materiały izolacyjne,
− −      deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych,
− −      kamień łamany do ścianek czołowych.
− Rury PVC –U klasy S z wydłużonym kielichem fi 200, 315, 400 mm

2.1. Rury kanałowe

2.1.1. Rury PVC

Rury PVC łączone na wcisk z uszczelka klasy N lub S o średnicy zewnętrznej φ od 0,20 do 0,315m , 

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:
-      kręgów betonowych φ 1000 i φ 1200 odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
-      muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana z cegły kanalizacyjnej na zaprawie 
cementowej.

2.2.2. Komin włazowy

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych o średnicy 1,0m odpowiadających 
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.2.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego B20

2.2.4. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
−       włazy  żeliwne  typu  ciężkiego  odpowiadające  wymaganiom  PN-H-74051-02  [11]  umieszczane  w 

korpusie drogi,

2.2.5. Stopnie złazowe

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.3. Studzienki ściekowe

2.3.1. Wpusty uliczne żeliwne

            Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].

2.3.2. Kręgi betonowe prefabrykowane

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 
cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.3.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego 
klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.

2.3.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego 
klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.

2.3.5. Płyty fundamentowe zbrojone

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 13 cm i być wykonane z betonu klasy B 15.

2.3.6. Kruszywo na podsypkę

Podsypka  powinna  być  wykonana  z  piasku.  Użyty  materiał  na  podsypkę  powinien  odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
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2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
 

2.6. Składowanie materiałów

2.6.1. Rury kanałowe

Rury  można  składować  na  otwartej  przestrzeni,  układając  je  w  pozycji  leżącej  jedno-  lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.

Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem się  wód 
opadowych.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie  na  podkładach  drewnianych  należy  układać  wyroby  w  pozycji  stojącej  i  jeżeli  powierzchnia 
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca  jest  zobowiązany układać  rury  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kręgi

Kręgi  można  składować  na  powierzchni  nieutwardzonej  pod  warunkiem,  że  nacisk  kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.6.3. Cegła kanalizacyjna

Cegła  kanalizacyjna  może  być  składowana  na  otwartej  przestrzeni,  na  powierzchni  utwardzonej  z 
odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 
przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki  ładunkowe  mogą  być  ułożone  jedne  na  drugich  maksymalnie  w  3  warstwach,  o  łącznej 
wysokości nie przekraczającej 3,0 m.

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.

2.6.4. Włazy kanałowe i stopnie

Włazy  kanałowe i  stopnie  powinny być  składowane z  dala  od  substancji  działających  korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Wpusty żeliwne

Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysokości maksimum 1,5 m.

2.6.6. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.7. Rodzaje materiałów stosowanych w studniach chłonnych

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu studni chłonnych są dla studni z kręgów - kręgi betonowe 
lub żelbetowe i materiały filtracyjne.

2.3. Materiał filtracyjny w studni chłonnej

Jako materiał filtracyjny, którym zasypuje się studnię chłonną, stosuje się tłuczeń i żwir o frakcjach od 
2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg    PN-B-01100 [1] oraz piasek gruby wg PN-
B-02480 [2].

Wskaźnik  wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę,  wg PN-B-04492 
[3].

Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 % 
masy, wg PN-B-06714-28 [5].

2.4. Kręgi betonowe 

Kręgi betonowe powinny odpowiadać wymaganiom  określonym przez BN-86/8971-08 [7] i podanym 
w tablicach 1 i 2.

Tablica 1. Wymiary kręgów betonowych 
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Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchyłki, mm
średnica 

wewnętrzna 
kręgu

wysokość kręgu
betono-wego

 
grubość
ścianki

 
średnicy

 
wysokości

 
grubości

1200 500 120 ± 8 ± 5 ± 3

 

 
             Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż  B 25.

Powierzchnie  kręgów  powinny  być  gładkie,  jednolite,  bez  rys,  pęknięć,  ubytków  i  rozwarstwień. 
Wtrącenie ciał obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odłamki cegły itp. należy traktować jako 
ubytki betonu o rozmiarach tych wtrąceń. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu złącza są 
niedopuszczalne.

Prostopadłość czoła mierzona różnicą wysokości kręgu powinna wynosić ± 5 mm.
Kręg  badany pod ciśnieniem 0,5  MPa nie  powinien  wykazywać przecieków wody.  Dopuszcza  się 

zawilgocenie zewnętrznej powierzchni kręgu, jednak bez występowania widocznych kropel.
Składowanie kręgów powinno odbywać się na terenie utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 

opadowych. Składowanie na wyrównanym gruncie nieutwardzonym jest możliwe, jeśli naciski przekazywane na 
grunt  nie  przekroczą  0,5  MPa.  Kręgi  mogą  być  składowane,  z  zapewnieniem  stateczności,  w  pozycji 
wbudowania (wielowarstwowo do wysokości 1,8 m) bez podkładów lub prostopadle do pozycji wbudowania 
(jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunięciem.

Żelbetowe elementy prefabrykowane na przepust

Kształt  i  wymiary  żelbetowych  elementów prefabrykowanych  do  przepustów i  ścianek  czołowych 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-
B-02356 [2].

Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory 
jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm.

Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i długości 
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może być więcej niż 5 
wyszczerbień.

Składowanie  elementów  powinno  odbywać  się  na  wyrównanym,  utwardzonym  i  odwodnionym 
podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie.

Materiały na ławy fundamentowe

Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na ławie fundamentowej z pospółki 
spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12],

Stal  stosowana  do  zbrojenia  betonowych  elementów  konstrukcji  przepustów  musi  odpowiadać 
wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową lub SST.
Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inżyniera.
Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, zabezpieczona 

od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
−     żurawi budowlanych samochodowych,
−     koparek podsiębiernych,
−     spycharek gąsienicowych,
−     sprzętu do zagęszczania gruntu,
−     wciągarek mechanicznych,
−     koparek gąsienicowych ,
−     samochodów skrzyniowych,
−     równiarek samojezdnych,
−     walców statycznych,
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4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanałowych

Rury  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4.2. Transport kręgów
Transport  kręgów powinien  odbywać  się  samochodami w  pozycji  wbudowania  lub  prostopadle  do 

pozycji wbudowania.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech 

lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegły kanalizacyjnej

Cegła  kanalizacyjna  może  być  przewożona  dowolnymi  środkami  transportu  w  jednostkach 
ładunkowych lub luzem.

4.4. Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach 
po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

4.5. Transport wpustów żeliwnych

Skrzynki  lub  ramki  wpustów  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z 
rzędnymi  sprawdzonymi  przez  służby  geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne  przekaże 
Inżynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy  należy  wykonać  jako  wykopy  otwarte  obudowane.  Metody  wykonania  robót  -  wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie)  powinny być dostosowane do głębokości  wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość  wykopu  uwarunkowana  jest  zewnętrznymi  wymiarami  kanału,  do  których  dodaje  się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 
prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na 
odkład.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.3. Przygotowanie podłoża

W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-gliniastych  podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
               Zagęszczenie podłoża powinno wynosić Is≥0.96.

5.4. Roboty montażowe

W celu  zachowania  prawidłowego postępu  robót  montażowych  należy  przestrzegać  zasad  budowy 
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym  do spadku. Spadki i głębokość posadowienia 
rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową .
              Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +-20mm dla rur PVC. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku reperów nie może przekraczać +-1 cm.
              Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweleta powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej L’ obwodu, symetrycznie do jej osi.
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5.5.1. Rury kanałowe

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Rury należy układać w temperaturze od 0o C do 30°C.
              Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa winna być uprzednio odsypana warstwą ochronną 30 cm 

ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się 
znajdować  w  jednej  prostej,  co  należy  uregulować  odpowiednimi  podkładkami  pod  odcinkiem 
wciskowym,

            Rury PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym.
            W celu prawidłowego wykonania połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce 
rury  pod kątem 15°.  Wymiary  wykonanego skosu  powinny być  takie  ,  aby  powierzchnia  połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury.
            Złącze kielichowe wciskane należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną  pierścieniową  uszczelkę  gumową,  a  następnie  wciskając  bosy  zukosowany  koniec  rury  do 
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
            Połączenia  kielichowe  przed  zasypaniem należy  owinąć  folią  z  tworzywa  sztucznego  w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.  
            Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:
•      trasa przykanalika powinna być prosta,  bez załamań w planie i  pionie (z  wyjątkiem łuków dla 

podłączenia  do  wpustu  bocznego  w  kanale  lub  do  syfonu  przy  podłączeniach  do  kanału 
ogólnospławnego),

• minimalny przekrój przewodu przykanalika wynosi 0,20 m 
• włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej,       

spadki przykanalików powinny wynosić od min. 0,5% do max. 4,5%,
•    kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
• włączenie  przykanalika  do  kanału  poprzez  studzienkę  połączeniową  należy  dokonywać  tak,  aby 

wysokość  spadku  przykanalika  nad  podłogą  studzienki  wynosiła  max.  50,0  cm.  W  przypadku 
konieczności  włączenia  przykanalika  na  wysokości  większej  należy  stosować  przepady  (kaskady) 
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki,

• włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 
usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:
• studzienki  przelotowe powinny być  lokalizowane na  odcinkach  prostych  kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) 
lub na zmianie kierunku kanału,

• studzienki  połączeniowe  powinny  być  lokalizowane  na  połączeniu  jednego  lub  dwóch  kanałów 
bocznych,

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),
• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym,
      Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

• komory roboczej,
•  komina włazowego,
• dna studzienki,
•  włazu kanałowego,
• stopni złazowych.

Komora robocza ma wysokość 2,0 m.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać poprzez tuleję ochronną PVC.
Komin włazowy powinien być  wykonany z  kręgów betonowych o  średnicy 0,60 m.  Posadowienie 

komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, 
aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 

z przekrojem kanału,  a  powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 
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kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. 
Poziom  włazu  w  powierzchni  utwardzonej  powinien  być  z  nią  równy,  natomiast  w  trawnikach  i 

zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu.
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w 

dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Studzienki ściekowe

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg, powinny być z 
wpustem  ulicznym  żeliwnym  i  osadnikiem.  Wymiary  i  lokalizacja  studzienek  ściekowych  podano  w 
Dokumentacji Projektowej.

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien 
być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.

Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości 
minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika.

Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować 
się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.

5.5.5. Izolacje

Zabezpieczenie  rur  kanałowych  polega  na  powleczeniu  ich  zewnętrznej  powierzchni  warstwą 
izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną jednostkę.

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.
W środowisku  słabo  agresywnym,  niezależnie  od  czynnika  agresji,  studzienki  należy  zabezpieczyć 

przez zagruntowanie  izolacją  asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie  lepikiem asfaltowym stosowanym na 
gorąco wg PN-C-96177 [8].

5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie  rur  w  wykopie  należy  prowadzić  warstwami  grubości  20  cm.  Materiał  zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

5.6. Zasady wykonania studni chłonnej

Jeśli  w dokumentacji  projektowej  nie  określono inaczej,  wykop pod studnię  chłonną powinien być 
wykonany w sposób dostosowany do głębokości i posiadanego sprzętu. Zaleca się wykonanie wykopu ręcznie 
do głębokości nie większej niż 2 m. Studnia powinna być zagłębiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu 
przepuszczalnego.

Wykonanie wykopu poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne 
tylko do głębokości 1 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować przy studni oraz przy 
rowach dopływowych.

Wydobyty  grunt  powinien  być  składowany  przy  studni,  z  pozostawieniem wolnego  pasa  terenu  o 
szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy wydobytego 
gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię 
terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

Studnię należy zabezpieczyć przed dopływem wód z otaczającego terenu przez nadanie odpowiednich 
spadków lub obwałowanie studni.

Wykonanie studni chłonnej z kręgów

Studnie chłonne z kręgów betonowych należy, jeśli dokumentacja projektowa nie określi tego inaczej, 
zagłębić w gruncie albo metodą studniarską albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kręgów.

Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kręgów jednego na drugim, w 
miejscu lokalizacji studni, a następnie stopniowym ich opuszczaniu w miarę pogłębiania studni. Podbieranie 
gruntu spod krawędzi kręgu dokonuje się od wewnątrz studni przy pomocy kilofa i  łopaty. Należy zwracać 
uwagę na równomierne podbieranie gruntu wzdłuż całego obwodu kręgu, żeby nie spowodować pochylenia 
studni.
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Wyciąganie gruntu odbywa się:
a) a)     przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawiniętą liną i dwoma kubłami. Kubły powinny być uwiązane na 

linie, a nie zawieszone na hakach, ze względu na bezpieczeństwo pracy,
b) b)    poprzez wyciąg wolnostojący o udźwigu 0,5 t z napędem spalinowym.

Metody studniarskiej  nie  zaleca się stosować w gruncie,  w którym można spodziewać się  grubych 
korzeni, kamieni, resztek starych fundamentów, konstrukcji itp.

Metoda polegająca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kręgów zakłada wykonanie wykopu 
w takim czasie, aby po jego zakończeniu szybko można było przystąpić do ustawiania kręgów.

Jeśli  w dokumentacji  projektowej nie  określono inaczej,  wykop powinien być wykonany zgodnie z 
zaleceniami punktu 5.2 z tym, że bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosić:
− −    w gruntach spoistych (glinach, iłach) niespękanych  -         2:1,
− −    w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych -    1:1,25.

Ustawienie kręgów w wykopie wykonuje się za pomocą żurawia o udźwigu do 4 t lub innym sposobem 
uzgodnionym  przez  Inżyniera.  Należy  zwracać  uwagę  na  dokładne  ustawienie  poszczególnych  kręgów  ze 
złączami prawidłowo dopasowanymi. 

Materiał filtracyjny należy ułożyć w studni w myśl zasad podanych powyżej.
Zasypanie  wykopu  wokół  studni  należy  przeprowadzić  możliwie  jak  najszybciej.  Do  zasypania 

powinien być użyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków). Zasypywanie 
należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi.  Nasypywanie warstwy 
gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu studni należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia 
kręgów.

Wykonanie przepustu i ścianek oporowych

Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, SST i zaleceń 
Inżyniera. W szczególności zabezpieczenie może polegać na:
− −     stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,
− −     podparciu lub rozparciu ścian wykopów,
− −     stosowaniu ścianek szczelnych.

Do  podparcia  lub  rozparcia  ścian  wykopów  można  stosować  drewno,  elementy  stalowe  lub  inne 
materiały zaakceptowane przez Inżyniera.

Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku. Typ ścianki oraz 
sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami Inżyniera.

Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagęścić.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, ścianki szczelne można pozostawić w gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o 

grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub 
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu.

Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie może 
przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm.

Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie.
Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej 

grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej lub SST.
Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205 [34].
Umocnienie  wlotów  i  wylotów  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub  SST. 

Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.
W zależności od rodzaju materiału użytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być zgodne z 

wymaganiami podanymi w OST D-06.00.00 „Roboty wykończeniowe”.
Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:

a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie:
    ± 2 cm dla przepustów sklepionych,
    ± 5 cm dla przepustów pozostałych,
b) różnice rzędnych wierzchu ławy:
    ± 0,5 cm dla przepustów sklepionych,
    ± 2 cm dla przepustów pozostałych.

Różnice  w niwelecie  wynikające  z  odchyłek  wymiarowych rzędnych  ławy,  nie  mogą spowodować 
spiętrzenia wody w przepuście.

Betonowanie i pielęgnacja

Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz 
powinny odpowiadać wymaganiom:
a) a)     PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,
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b) b)    PN-B-06251 [9] i  PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania,  zagęszczania,  dojrzewania, 
pielęgnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5o C. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5o C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi,  zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i  chroniącymi beton przed deszczem i  inną 
wodą. 

Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera.
Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić po 

osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.

Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na terenie budowy,  kształt  i  ich 
wymiary  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową.  Dopuszcza  się  odchyłki  wymiarów  podane  w 
punkcie 2.6.

Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Otulenie 
prętów zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co najmniej 30 mm dla przepustów rurowych i 40 mm 
dla  przepustów  skrzynkowych.  Pręty  zbrojenia  powinny  mieć  kształt  zgodny  z  dokumentacją  projektową. 
Dopuszczalne  odchylenie  osi  pręta  w  przekroju  poprzecznym  od  wymiaru  przewidzianego  dokumentacją 
projektową może wynosić maksimum 5 mm.

Montaż betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i ścianek czołowych

Elementy przepustu  i  ścianki  czołowej  z  prefabrykowanych elementów powinny być  ustawiane  na 
przygotowanym  podłożu  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Styki  elementów  powinny  być  wypełnione 
zaprawą cementową wg PN-B-14501 [20].

Izolacja przepustów

Przed  ułożeniem  izolacji  w  miejscach  wskazanych  w  dokumentacji  projektowej,  powierzchnie 
izolowane należy zagruntować np. przez:
− −      dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,
− −      posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inżyniera.

Zagruntowaną  powierzchnię  bezpośrednio  przed  ułożeniem  izolacji  należy  smarować  lepikiem 
bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej.

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Elementy nie 
pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola, pomiary 

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
•   sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
• badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z  kruszywa 

mineralnego lub betonu,
• badanie odchylenia osi kolektora,
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
• badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm,

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
•  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
• odchylenie  kolektora  rurowego  w  planie,  odchylenie  odległości  osi  ułożonego  kolektora  od  osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10%  projektowanego  spadku  (przy 
zwiększonym spadku),

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
Jednostką obmiarową studni chłonnej i studnii rewizyjnej jest - szt. (sztuka) określonego wymiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie  z  dokumentacją projektową,  SST i  wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
•  roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
• wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
• wykonane komory,
• wykonana izolacja,
•  zasypany  zagęszczony wykop.

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w czasie  umożliwiającym wykonanie  korekt  i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
• oznakowanie robót,
• dostawę materiałów,
•  wykonanie robót przygotowawczych,
• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
• przygotowanie podłoża i fundamentu
• wykonanie sączków,
• wykonanie wylotu kolektora,
• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,
• wykonanie izolacji rur i studzienek,
• zasypanie i zagęszczenie wykopu,
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 szt. studni chłonnej obejmuje:
• wyznaczenie studni,
• dostarczenie materiałów,
• wykopanie studni z opuszczeniem kręgów (lub bez), z ewentualnym umocnieniem ścian,
• wypełnienie studni warstwami materiałem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną,
• wykonanie rowu doprowadzającego lub rowów doprowadzających wodę,
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• rozplantowanie gruntu z wykopu wzdłuż krawędzi studni lub rowu albo odwiezienie gruntu na odkład wraz 
z rozplantowaniem,

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
•  roboty pomiarowe i przygotowawcze
• wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
• dostarczenie materiałów,
• wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację,
• wykonanie deskowania,
• montaż konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi,
• rozebranie deskowania,
• wykonanie izolacji przepustu,
• wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową,
• umocnienie wlotów i wylotów,
• uporządkowanie terenu,
• wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 szt. ścianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
• roboty pomiarowe i przygotowawcze,
• wykonanie wykopów,
• dostarczenie materiałów,
• wykonanie ścianki czołowej betonowej

− −      ew. wykonanie deskowania i późniejsze jego rozebranie,
− −      ew. zbrojenie elementów betonowych,
− −      betonowanie  konstrukcji  fundamentu,  ścianki  i  skrzydełek  lub  montaż  elementów  z 

prefabrykatów,

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM

I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA
Na podst. D-04.01.01

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP
2. SPRZĘT
3. WYKONANIE ROBÓT
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5. OBMIAR ROBÓT
6. ODBIÓR ROBÓT
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego.
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1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

2. Sprzęt

2.1. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża  powinien  wykazać  się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

•   równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie  koryta  i  profilowanie  podłoża  z  zastosowaniem  spycharki  z  lemieszem  ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

•  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

3. Wykonanie robót

3.1. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża 
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

3.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i  profilu powinny być wcześniej 
przygotowane.

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Rodzaj  sprzętu,  a  w  szczególności  jego  moc  należy  dostosować  do  rodzaju  gruntu,  w  którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie  maszyn,  na 
przykład  na  poszerzeniach  lub  w  przypadku  robót  o  małym  zakresie.  Sposób  wykonania  musi  być 
zaakceptowany przez Inżyniera.

Grunt  odspojony w czasie  wykonywania koryta powinien być  wykorzystany zgodnie z  ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inżyniera.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

3.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają 

uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoża.  Zaleca  się,  aby  rzędne  terenu  przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  Inżyniera, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i  zagęścić warstwę do uzyskania wartości  wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1.

Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

 
Strefa

korpusu

Minimalna wartość Is dla:
Innych dróg

Ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00
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Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża

 
0,97

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł  odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3].  Stosunek wtórnego i  pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z 
tolerancją od -20% do +10%.

3.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach  i  Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do  układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

4. Kontrola jakości robót

4.1. Badania w czasie robót

4.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Lp. Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych

4.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm.

4.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4].

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

4.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%.

4.1.5. Rzędne wysokościowe
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Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  podłoża  i  rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

4.1.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie  nie  może być  przesunięta  w stosunku do osi  projektowanej  o  więcej  niż  ± 3  cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

4.1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  i  wyprofilowanego  podłoża  określony  wg  BN-77/8931-12  [5]  nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 
[3] nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność  w  czasie  zagęszczania  należy  badać  według  PN-B-06714-17  [2].  Wilgotność  gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.

4.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie  6.2  powinny być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,  wyrównanie  i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

5. Obmiar robót

5.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

6. Odbiór robót
Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie  z  dokumentacja projektową,  SST i  wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 dały wyniki pozytywne.

7. Podstawa płatności

7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
•      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
•  odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
•  załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
•   profilowanie dna koryta lub podłoża,
• zagęszczenie,
• utrzymanie koryta lub podłoża,
•  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE

Na podst. : D-04.02.01
 

 SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstw odcinających. 

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonaniem warstwy odcinającej, stanowiących część podbudowy pomocniczej. 
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2. Materiały

2.1. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinającej jest piasek geowłóknina (Fibertex 
lub  o  wytrzymałości  na  rozciąganie  nie  mniejszej  niż  15  KN/m  i  współczynniku  przepuszczalnosci  nie 
mniejszym niż 0,35 cm/sec.  

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odcinającej powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:

15

85
5

D
d ≤

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

b) zagęszczalności, określony zależnością:

U
d
d

= ≥60

10
5

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

Piasek  stosowany  do  wykonywania  warstw  odsączających  i  odcinających  powinien  spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

 Wymagania dla geowłókniny

Geowłókniny  przewidziane  do  użycia  jako  warstwy  odcinające  i  odsączające  powinny  posiadać 
aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę.

2.3. Składowanie materiałów

2.3.1. Składowanie kruszywa

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i  zachodzi potrzeba jego okresowego składowania,  to  Wykonawca robót powinien 
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w 
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

Składowanie geowłóknin

Geowłókniny  przeznaczone  na  warstwy  odsączającą  lub  odcinającą  należy  przechowywać  w 
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. Sprzęt

3.1. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstwy  odcinającej  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:

•  równiarek,
•  walców statycznych,
• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. Transport

4.1. Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport geowłóknin

Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:
• opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,
• zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,
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• ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
• niedopuszczenie  do kontaktu bel  z  chemikaliami,  tłuszczami oraz  przedmiotami  mogącymi przebić  lub 

rozciąć geowłókniny.
Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to 

materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej.

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

Warstwy  odcinająca  powinny  być  wytyczone  w  sposób  umożliwiający  wykonanie  ich  zgodnie  z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo  powinno  być  rozkładane  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  przy  użyciu  równiarki,  z 
zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Grubość  rozłożonej  warstwy  luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 

pasami  podłużnymi  częściowo  nakładającymi  się,  w  kierunku  jej  osi.  Zagęszczanie  nawierzchni  o 
jednostronnym spadku  należy  rozpoczynać  od  dolnej  krawędzi  i  przesuwać  pasami  podłużnymi  częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W  miejscach  niedostępnych  dla  walców  warstwa  odcinająca  powinna  być  zagęszczana  płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  od  1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

 Rozkładanie geowłóknin

Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 
elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). 
W czasie  rozkładania  warstwy z  geowłókniny  należy  spełnić  wymagania  określone  w SST lub  producenta 
dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia 
oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego.

Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin

Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się 
ruch jakichkolwiek pojazdów.

Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, 
że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale.

5.3. Utrzymanie warstwy odcinającej

Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie.

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej.
              W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
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6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inżynierowi.  Badania  te  powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odcinającej podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

7 Grubość warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych.

6.2.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.2.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [7].

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej  i  odsączającej na prostych i  łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  warstwy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie  nie  może być  przesunięta  w stosunku do osi  projektowanej  o  więcej  niż  ± 3  cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.2.7. Grubość warstwy
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Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, 
-2 cm.

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw.

Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości  Wykonawca  wykona  naprawę 
warstwy przez  spulchnienie  warstwy  na  głębokość  co  najmniej  10  cm,  uzupełnienie  nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik  zagęszczenia  warstwy  odcinającej,  określony  wg  BN-77/8931-12  [8]  nie  powinien  być 
mniejszy od 1.

Jeżeli  jako  kryterium  dobrego  zagęszczenia  warstwy  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów 
odkształcenia,  to  wartość  stosunku wtórnego do  pierwotnego modułu  odkształcenia,  określonych  zgodnie  z 
normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność  kruszywa w czasie  zagęszczenia  należy badać według  PN-B-06714-17 [2].  Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin

W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować:
a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji projektowej,
b) równość warstwy,
c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,
d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.

Ponadto  należy  sprawdzić,  czy  nie  nastąpiło  mechaniczne  uszkodzenie  geowłókniny  (rozerwanie, 
przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieć takich 
uszkodzeń.

6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robót

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.

8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
•  prace pomiarowe,
• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
• utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje:
•  prace pomiarowe,
• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin,
• pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
• utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje:
• prace pomiarowe,
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• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin,
• pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
• utrzymanie warstwy

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO

Na podst. :D - 04.04.04
 

SPIS TREŚCI
  
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego .

33

file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Podbudowy/#_9._PODSTAWA_P?ATNO?CI
file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Podbudowy/#_8._ODBI?R_ROB?T
file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Podbudowy/#_7._OBMIAR_ROB?T
file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Podbudowy/#_6._kontrola_jako?ci
file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Podbudowy/#_5._wykonanie_rob?t
file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Podbudowy/#_4._transport
file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Podbudowy/#_3._sprz?t
file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Podbudowy/#_2._materia?y
file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Podbudowy/#_1._WST?P


1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego.

Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się,  zgodnie z  ustaleniami  podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako:

- podbudowę pomocniczą 15 cm,
- podbudowę zasadniczą 10 cm,

2. Materiały

2.1. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są:
      kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
      woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]:
• tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
• kliniec od 10m do 31,5 mm
• kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

              Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla:
• klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej,
• klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:
    - w tłuczniu
    - w klińcu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:  

 
 

35
40
 

30

 
 

50
50
 

35
2 Nasiąkliwość,  wg PN-B-06714-18  [4],  % m/m,  nie  więcej 

niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

 
2,0
3,0

 
3,0
5,0

3 Odporność na  działanie  mrozu,  wg PN-B-06714-19 [5],  % 
ubytku masy, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

 
 

4,0
5,0

 
 

10,0
10,0

4 Odporność  na  działanie  mrozu  według  zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 
[8], % ubytku masy, nie więcej niż:
- w klińcu
- w tłuczniu

 
 
 

30
nie bada 

się

 
 
 

nie bada 
się

nie bada 
się

 
 
 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej, wg PN-B-11112 
[8]

 
Lp.

 
Właściwości

Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbudowa 

zasadnicza

 
Podbudowa 
pomocnicza

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia-
    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż:
    - w tłuczniu
    - w klińcu

 
 
 
3
4

 
 
 
4
5
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 b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie
    mniej niż:
    - w tłuczniu i w klińcu

 
 

75

 
 

65
 c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż:

    - w tłuczniu i w klińcu
 

15
 

25
 d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż:

    - w tłuczniu i w klińcu
 

15
 

20

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu

 
 

0,2

 
 

0,3
3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 

[3], % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu

 
 

40
nie bada się

 
 

45
nie bada się

4 Zawartość  zanieczyszczeń  organicznych,  barwa 
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza 
   niż:

 
 
 

wzorcowa
 

2.4. Woda

Woda użyta  przy wykonywaniu zagęszczania  i  klinowania  podbudowy może być studzienna  lub  z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań.

3. Sprzęt

3.1. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a)      równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
b)     rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
c)      walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
d)     walców  wibracyjnych  lub  wibracyjnych  zagęszczarek  płytowych  do  klinowania  kruszywa  grubego 

klińcem,
e)      szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
f)       walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
g)     przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.

4. Transport

4.1. Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże  pod  podbudowę  tłuczniową  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  OST  D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

Podbudowa  tłuczniowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nieprzenikanie  drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona 
warstwa odcinająca.

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża 
warstwy odcinającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem:

15

85

15
D
d

≤

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej,
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
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Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie 
może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 
równiarki.  Grubość  rozłożonej  warstwy  luźnego  kruszywa  powinna  być  taka,  aby  po  jej  zagęszczeniu  i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być  przywałowane dwoma przejściami  walca  statycznego, 
gładkiego  o  nacisku  jednostkowym  nie  mniejszym  niż  30  kN/m.  Zagęszczanie  podbudowy  o  przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się  od krawędzi  i  stopniowo przesuwać się  pasami podłużnymi,  częściowo 
nakładającymi  się  w  kierunku  osi  jezdni.  Zagęszczenie  podbudowy o  jednostronnym spadku  poprzecznym 
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi.

W  przypadku  wykonywania  podbudowy  zasadniczej,  po  przywałowaniu  kruszywa  grubego  należy 
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy 
użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną 
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.  Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być 
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to 
konieczne,  operacje  rozkładania  i  wwibrowywanie  kruszywa drobnego należy  powtarzać aż  do chwili,  gdy 
kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym 
nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być  utrzymywana  w 
dobrym stanie.  Jeżeli  Wykonawca będzie wykorzystywał,  za zgodą Inżyniera,  gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 
niniejszych SST.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.
 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego

  Częstotliwość badań
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 

ilości badań na 
dziennej 
działce 

roboczej

Maksymalna 
po-

wierzchnia 
podbu-

dowy na jedno 
badanie (m2)

1
2
3

Uziarnienie kruszyw
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie

 
2

 
600

4
5
6
7

Ścieralność kruszywa
Nasiąkliwość kruszywa
Odporność kruszywa na działanie mrozu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych

6000
i przy każdej zmianie źródła 

pobierania materiałów
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6.3. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.

 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 
20 m łatą na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co  100  m  w  osi  jezdni  i  na  jej 
krawędziach

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubość podbudowy Podczas  budowy:w  3  punktach  na 
każdej  działce  roboczej,  lecz  nie 
rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz 
nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2

*)  Dodatkowe  pomiary  spadków poprzecznych  i  ukształtowanie  osi  w planie  należy  wykonać  w punktach 
głównych łuków poziomych.

6.3.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości  warstwy 

wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.3.3. Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [11]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5 %.

6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.3.7. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.3.8. Nośność podbudowy
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Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu

 
Kategoria ruchu

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm   (MPa)

 
Pierwotny M

I
E Wtórny M

II
E

Ruch lekki
Ruch lekko średni i średni

100
100

140
170

 
 

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien 
być większy od 50 MPa.

Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia M
II
E do pierwotnego modułu odkształcenia M

I
E jest nie większy od 2,2.

I
E

II
E

M

M

≤    2,2
 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od 
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną 
wykonane na koszt Wykonawcy.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni 
to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie  warstwy  na  pełną  grubość,  do  połowy  szerokości  pasa  ruchu  (lub  pasa  postojowego  czy 
utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość

Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona  naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione  nowym  materiałem  o  odpowiednich  właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:
−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
−       oznakowanie robót,
−       przygotowanie podłoża,
−       dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
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−       rozłożenie kruszywa,
−       zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
−       przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
−     utrzymanie podbudowy w czasie robót.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO

Na podst.: D-04.07.01

 
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego .

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].
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Podbudowę z betonu asfaltowego można wykonywać dla drogi o kategorii ruchu KR2 wg „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12]. 
2. MATERIAŁY
2.1. Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6].
Rodzaje  stosowanych asfaltów drogowych  podano w  tablicy 1.

2.2. Wypełniacz

Należy  stosować  wypełniacz,  spełniający  wymagania  PN-S-96504:1961  [9]  dla  wypełniacza 
podstawowego i zastępczego.

Dla  kategorii  ruchu  KR2  dopuszcza  się  stosowanie  wypełniacza  innego  pochodzenia,  np.  pyły  z 
odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

2.3. Kruszywo

W tablicy nr.1 podano jakie należy stosować kruszywa.
Składowanie  kruszywa  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów w 
zależności od kategorii ruchu

 nr normy KR 2
1 Kruszywo  łamane  zwykłe  i  granulowane  z 

surowca skalnego oraz sztucznego (żużle), wg 
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

 
kl.I, II, III; gat.1,2

2 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II
3 Grys  i  żwir  kruszony  z  naturalnie 

rozdrobnionego  surowca  skalnego  wg 
WT/MK-CZDP 84 [14]

 
kl I, II III; gat 1, 2

4 Piasek  wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2
5 Wypełniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961 [9]
 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia

laboratorium drogowego

 
podstawowy,

zastępczy,
pyły z odpylania, popioły lotne 

6 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D70, D50

1) Stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej  ≥ 1
2) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów z odpylania  ≥ 1

2.4. Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7].

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-
99 [13].

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy z  betonu  asfaltowego  powinien  wykazać  się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
•       wytwórni   (otaczarki)  o  mieszaniu  cyklicznym lub  ciągłym do  wytwarzania  mieszanek  mineralno-

asfaltowych
• układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
• skrapiarek,
• walców lekkich, średnich i ciężkich,
• walców ogumionych ciężkich o regulowanym ciśnieniu w oponach,
• szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących,
• samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.
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4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów

4.1.1. Asfalt

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:

•  cysternach kolejowych, 
• cysternach samochodowych,
• bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

4.1.2. Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.1.3. Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym 
zawilgoceniem.

4.1.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę  betonu  asfaltowego  należy  przewozić  pojazdami  samowyładowczymi  z  przykryciem  w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas  transportu  od  załadunku  do  rozładunku  nie  powinien  przekraczać  2  godzin  z  jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże  pod  warstwę  podbudowy  z  betonu  asfaltowego  powinno  być  wyprofilowane,  równe, 
ustabilizowane i nośne.

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
Przed  rozłożeniem warstwy  podbudowy z  mieszanki  mineralno-asfaltowej,  podłoże  należy  skropić 

emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym.
Zalecane  ilości  asfaltu  po odparowaniu wody z  emulsji  lub upłynniacza z  asfaltu  upłynnionego,  w 

zależności od rodzaju podłoża pod podbudowę, wynoszą od 0,2 do 1,0 kg/m2.
Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem 

uszczelniającym, określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.2. Połączenie międzywarstwowe

Podbudowę z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 
ułożeniem następnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego.

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego wynoszą 
od  0,3  do 0,5 kg/m2.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody 
lub odparowaniu upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 
kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.

5.3. Warunki przystąpienia do robót

Podbudowa z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od 
+5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i +100 C dla wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8 cm. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych 
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.4. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna  być  wbudowywana  układarką  wyposażoną  w  układ  z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki 
podanej w pkt 5.3.
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Zagęszczanie  mieszanki  powinno odbywać się  bezzwłocznie,  zgodnie  ze  schematem przejść  walca 
ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki  w czasie  zagęszczania powinna wynosić  nie  mniej  niż dla  asfaltu  D 70

125o C.
Zagęszczanie mieszanki  należy rozpocząć od krawędzi  nawierzchni  ku osi.  Wskaźnik zagęszczenia 

ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
W  przypadku  rozkładania  mieszanki  całą  szerokością  warstwy,  złącza  poprzeczne,  wynikające  z 

dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed 
uszkodzeniem.

W  przypadku  rozkładania  mieszanki  połową  szerokości  warstwy,  występujące  dodatkowo  złącze 
podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego.

Złącze  układanej  następnej  warstwy,  np.  wiążącej,  powinno być  przesunięte  o  co  najmniej  15  cm 
względem złącza podbudowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania w czasie robót

6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów w czasie  wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 5.

Tablica 5.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

 
Lp.

 
Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno 

- asfaltowej pobranej w wytwórni
1 próbka przy produkcji do 500 Mg

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny)
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg
4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie
5 Temperatura  składników  mieszanki 

mineralno-asfaltowej dozór ciągły

6 Temperatura  mieszanki  mineralno-
asfaltowej

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Właściwości  próbek  mieszanki 

mineralno-asfaltowej  pobranej  w 
wytwórni

 
jeden raz dziennie

lp. 1 i lp. 8 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

6.1.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 
[8].  Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 4.  Dopuszcza się 
wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.

6.1.3. Badanie właściwości asfaltu

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.

6.1.4. Badanie właściwości wypełniacza

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.

6.1.5. Badanie właściwości kruszywa

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.

6.1.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali  odpowiedniego  termometru  zamontowanego  na  otaczarce.  Temperatura  powinna  być  zgodna  z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.1.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury.
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Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i 
SST.

6.1.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

6.1.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości  mieszanki  mineralno-asfaltowej  należy  określać  na  próbkach  zagęszczonych  metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.2. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu asfaltowego

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  wykonanej  podbudowy z  betonu  asfaltowego  podaje 
tablica 6.

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5 m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
5 Rzędne wysokościowe 

warstwy
pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 
oraz usytuowania osi według dokumentacji 

6 Ukształtowanie osi w planie budowy
7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza
9 Krawędź warstwy cała długość
10 Wygląd warstwy ocena ciągła
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw.

6.2.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją  + 5 cm.

6.2.3. Równość podbudowy

Nierówności  podłużne  i  poprzeczne  podbudowy  mierzone  wg  BN-68/8931-04  [11]  lub  metodą 
równoważną, nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne nierówności

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa

1 Drogi klasy L i D  oraz place i parkingi 15

6.2.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
z tolerancją  ± 0,5 %.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  - 1 cm, + 0 cm

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją   5 
cm.

6.2.7. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  ± 10 %.

6.2.8. Złącza podłużne i poprzeczne
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Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.2.9. Krawędzie podbudowy

Krawędzie podbudowy powinny być  wyprofilowane  a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia 
pokryte asfaltem.

6.2.10. Wygląd podbudowy

Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących 
się i spękanych.

6.2.11. Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń

Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i 
recepcie.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i  SST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000       [10]  dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
•  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
•  oznakowanie robót
• dostarczenie materiałów,
• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
• posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych
• skropienie międzywarstwowe
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
•  wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych,
• obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO

Na podst.: D-05.03.05
 

 
SPIS TREŚCI

 
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000 [10].

Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu o KR2 wg „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12].

45

file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Nawierzchnie/#_Toc52261199
file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Nawierzchnie/#_Toc52261198
file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Nawierzchnie/#_Toc52261197
file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Nawierzchnie/#_Toc52261196
file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Nawierzchnie/#_Toc52261195
file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Nawierzchnie/#_Toc52261194
file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Nawierzchnie/#_Toc52261193
file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Nawierzchnie/#_Toc52261192
file:///E:/drogowe roboty inwestycyjne/ost/Nawierzchnie/#_Toc52261191


2. MATERIAŁY

2.1. Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6].
Należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.2. Wypełniacz

Należy  stosować  wypełniacz,  spełniający  wymagania  określone  w  PN-S-96504:1961  [9]  dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów
w zależności od kategorii ruchu

 nr normy KR 2
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-

B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skał magmowych i przeobrażonych

 b) ze skał osadowych
 c) z surowca sztucznego (żużle 

pomiedziowe i stalownicze)

kl. I, II; gat.1, 2

2 Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 [2]

 
kl. I, II; gat.1, 2

3 Żwir i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1]

 
kl. I, II

4 Grys  i  żwir  kruszony  z  naturalnie 
rozdrobnionego  surowca  skalnego  wg 
WT/MK-CZDP 84 [15]

 
kl. I, II; gat.1, 2

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2
6 Wypełniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9]
 
b)  innego  pochodzenia  wg   orzeczenia 

laboratoryjnego

 
podstawowy,

zastępczy
pyły z odpylania,

popioły lotne 
7 Asfalt drogowy 

wg PN-C-96170:1965 [6]
D 50, D 70,

D 100
1) 1)     tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. 

I;  
gat. 1

2) 2)     tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance 
z       innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty 
i piaskowce bez ograniczenia ilościowego

3) 3)     preferowany rodzaj asfaltu
 
 

Dla  kategorii  ruchu  KR 2  dopuszcza  się  stosowanie  wypełniacza  innego  pochodzenia,  np.  pyły  z 
odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera.

2.3. Kruszywo

Należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Składowanie  kruszywa  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.4. Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7].

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-
99 [14]. 
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3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu    

• układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
• skrapiarek,
• walców lekkich, średnich i ciężkich ,
• walców stalowych gładkich ,
• walców ogumionych,
•  szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
•  samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów

4.1.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:

• cysternach samochodowych
•   bębnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

4.1.2. Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.1.3. Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym 
zawilgoceniem.

4.1.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę  betonu  asfaltowego  należy  przewozić  pojazdami  samowyładowczymi  z  przykryciem  w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas  transportu  od  załadunku  do  rozładunku  nie  powinien  przekraczać  2  godzin  z  jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Przygotowanie podłoża

Podłoże  pod  warstwę  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  powinno  być  wyprofilowane  i  równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podłoże pod 
warstwę

  ścieralną
3 Drogi klasy L 12

 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać 
poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.

Przed  rozłożeniem  warstwy  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego,  podłoże  należy  skropić  emulsją 
asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem .
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5.2 Połączenie międzywarstwowe

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem 
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody 
lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
−       8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
−      2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
−       0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.

5.3 Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8 
cm.  Nie  dopuszcza  się  układania  mieszanki  mineralno-asfaltowej  na  mokrym  podłożu,  podczas  opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.4 Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego

Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna  być  wbudowywana  układarką  wyposażoną  w  układ  z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

Zagęszczanie  mieszanki  powinno  odbywać  się  bezzwłocznie  zgodnie  ze  schematem przejść  walca 
ustalonym na odcinku próbnym.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
- dla asfaltu D 70 125o C,

Zagęszczanie  należy  rozpocząć  od  krawędzi  nawierzchni  ku  osi.  Wskaźnik  zagęszczenia  ułożonej 
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Złącze  robocze  powinno  być  równo  obcięte  i  powierzchnia  obciętej  krawędzi  powinna  być 

posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz 
roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania w czasie robót

6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów w czasie  wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

podano w tablicy 11.

6.1.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 
[8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się 
wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.

6.1.3. Badanie właściwości asfaltu

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.

6.1.4. Badanie właściwości wypełniacza

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

 
Lp.

 
Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
1 próbka przy produkcji do 500 Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny)

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg

4 Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie
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5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej dozór ciągły

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.2. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 12.

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 

oraz usytuowania osi według
6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość
10 Wygląd warstwy ocena ciągła
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw.

6.2.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z 
tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem 
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej 
położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.

6.2.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [11] 
nie powinny być większe od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa 
ścieralna

3 Drogi klasy L 9

6.2.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i  na łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm.
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6.2.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to nie 
dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi  +5 mm i warstwy o grubości od 
2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm.

6.2.8. Złącza podłużne i poprzeczne

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 
w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny 
być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.2.9. Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 
mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła 
konieczność obcięcia  pokryte asfaltem.

6.2.10. Wygląd warstwy

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
−       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
−       oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu, 
−       dostarczenie materiałów,
−       wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
−       posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
−       skropienie międzywarstwowe,
−       rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
−       obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
−       przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 WJAZDY  I  WYJAZDY  Z  BRAM

Na post.: D - 08.04.01
 

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram, o nawierzchni:
−     z kostki brukowej betonowej,
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2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram są:
−      kostka brukowa betonowa,
−      piasek, żwir, mieszanka,
−      tłuczeń kamienny,
−   cement,
− woda,

2.2. Wymagania dla materiałów

2.2.1.. Betonowa kostka brukowa  

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne:
1.     odmiana:

a)      kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
1.     gatunek, w zależności  od wyglądu zewnętrznego,  tj.  od rodzaju,  liczby i  wielkości  wad powierzchni, 

krawędzi i naroży: a) gatunek 1,
2. 3.     klasa:

a) a)     klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,
1. 4.     barwa:

a) a)     kostka szara, z betonu niebarwionego,
1. 5.     wzór  (kształt)  kostki:  zgodny  z  kształtami  określonymi  przez  producenta  (przykłady  podano  w 

załączniku 1),
2. 6.     wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:

a) a)     długość: od 140 mm do 280 mm,
b) b)    szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
c)      grubość: 80 mm.

 Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię.

2.2.1. 1Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a 
w  przypadku  braku  wystarczających  ustaleń,  powinna  mieć  charakterystyki  określone  przez  odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:
1)      kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami 

od wymiarów:
−       długość i szerokość ± 3,0 mm,
−       grubość ± 5,0 mm,

2)     wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
−      50 MPa, dla klasy „50”,

3)   mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:
− −      próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
− −      łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa 

itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
− −      obniżenie wytrzymałości  na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 

większe niż 20%,
4)     nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
5)     ścieralność,  sprawdzana  na  tarczy  Boehmego,  określona  stratą  wysokości,  nie  powinna  przekraczać 

wartości:
− −      3,5 mm, dla klasy „50”,

6)   wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 
elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne 
wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Właściwości Wymagania
gatunek 1
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1 Stan powierzchni licowej:
− −      tekstura

 
jednorodna w danej partii

− −      rysy i spękania niedopuszczalne

− −      kolor według 
katalogu  producenta

jednolity dla danej partii
 

− −      przebarwienia
 

dopuszczalne  niekontras-towe  przebarwienia  na 
pojedynczej kostce

− −      plamy, 
zabrudzenia niezmy-
walne wodą

niedopuszczalne

− −      naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni 

bocznych:
 

− −      dopuszczalna 
liczba w 1 kostce

2

− −      dopuszczalna 
wielkość (długość i 
szerokość)

30 mm x 10 mm

3 Szczerby  i  uszkodzenia 
krawędzi  i naroży 
przylicowych

niedopuszczalne

4 Uszkodzenia krawędzi 
pionowych

 

− −      dopuszczalna 
liczba w 1 kostce

2

− −      dopuszczalna 
wielkość (długość i 
głębokość)

20 mm x 6 mm

 

2.2.1.2 Składowanie kostek

 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

ostka brukowa betonowa

Kostka  brukowa  betonowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  OST  D-05.03.23 
„Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

Do wykonywania nawierzchni wjazdów i wyjazdów powinna być stosowana kostka o wysokości 80 
mm.

2.1.2. Piasek, żwir, mieszanka

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [8].
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom   PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3].
Żwir stosowany do wykonania ław pod krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 

[6]. Inny materiał można stosować pod warunkiem akceptacji Inżyniera.

2.1.3. Tłuczeń kamienny, kliniec

Tłuczeń i kliniec stosowany do wykonania ław pod krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-11112 [7].

2.1.4. Cement

Cement użyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej 
niż 32,5 według wymagań PN-B-19701 [9].

2.1.5. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].

2.1.6. Woda
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Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10].
3. Sprzęt
3. 1Sprzęt do wykonania nawierzchni  

   Układanie betonowej kostki brukowej powinno odbywać się    ręcznie.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. Wykonanie koryta powinno odbywać 
się ręcznie.

Sprzęt do wykonania  podbudowy i podsypki :
• równiarka samojezdna,
• walec statyczny samojezdny,

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
4. Transport
4.1. Transport materiałów

4.1.1 Transport materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 
wózki  widłowe,  którymi  można  dokonać  załadunku palet.  Do  załadunku  palet  na  środki  transportu  można 
wykorzystywać również dźwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi,  zabezpieczającymi 
kostki  przed uszkodzeniem w czasie  transportu.  Na jednej  palecie  zaleca się  układać do 10 warstw kostek 
(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane 
jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w 
dźwig do za- i rozładunku.

Krawężniki  i  obrzeża  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportowymi.  Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy 
układać  na  podkładkach  drewnianych,  długością  w  kierunku  jazdy.  Krawężniki  i  obrzeża  powinny  być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 

transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i  profilu powinny być wcześniej 
przygotowane.

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Koryto należy wykonać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn i 
ponieważ są to roboty o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być roplantowany.
              Przewidziano iż korytowanie wjazdów będzie wykonywane ręcznie dlatego też nie ma potrzeby 
profilowania i zagęszczania podłoża.
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach  i  Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do  układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
       Wykop pod ławę obramowania wjazdu i wyjazdu powinien być wykonany zgodnie z PN-B-06050 [1].
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5.2. Wykonanie warstwy odcinającej

Kruszywo  powinno  być  rozkładane  ręcznie  w  warstwie  o  jednakowej  grubości  z  zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna 
być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

W  miejscach,  w  których  widoczna  jest  segregacja  kruszywa  należy  przed  zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej należy przystąpić do jej  zagęszczania 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

5.3. Wykonanie obramowania.

Ławy betonowe zwykłe  przy gruntach sypkich przy wykonaniu należy stosować szalowanie.
Zasady ustawiania krawężników

Światło  powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji  projektowej,  a  w przypadku braku takich 
ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm.

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony zewnętrznej wjazdu powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 

cementowo-piaskowej o grubości  5 cm po zagęszczeniu.

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić piaskiem.

5.4. Wykonanie podbudowy

              Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie 
może przekraczać 20 cm. 

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 
równiarki.  Grubość  rozłożonej  warstwy  luźnego  kruszywa  powinna  być  taka,  aby  po  jej  zagęszczeniu  i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być  przywałowane dwoma przejściami  walca  statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m

W  przypadku  wykonywania  podbudowy  zasadniczej,  po  przywałowaniu  kruszywa  grubego  należy 
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy 
użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m. Grubość warstwy luźnego kruszywa 
drobnego  powinna  być  taka,  aby  wszystkie  przestrzenie  warstwy  kruszywa  grubego  zostały  wypełnione 
kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy 
powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym 
nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania.

 5.5.Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  wykonywać  przy 
temperaturze  otoczenia  nie  niższej  niż  +5oC.  Dopuszcza  się  wykonanie  nawierzchni  jeśli  w  ciągu  dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki 
kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).

Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  być  wykonana  z  elementów  o  jednakowej  grubości.  Na 
większym fragmencie  robót  zaleca  się  stosować  kostki  dostarczone  w tej  samej  partii  materiału,  w  której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki można wykonywać ręcznie.
Kostkę  układa  się  około  1,5  cm wyżej  od  projektowanej  niwelety,  ponieważ  po  procesie  ubijania 

podsypka zagęszcza się.
Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 
ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 
podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
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Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm.

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), 
jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

W przypadku  układania  kostek  na  podsypce  cementowo-piaskowej,  należy  przewidzieć  wykonanie 
szczelin dylatacyjnych w odległościach nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 
umożliwiać przejęcie  przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi  temperaturami  nawierzchni w okresie 
letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami.
6. Kontrola jakości robót
6.1 Badania w czasie robót

W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzać prawidłowość wykonania:
−     koryta i podłoża,
−     warstwy odsączającej,
−     obramowania nawierzchni,
−     podbudowy,
−     nawierzchni.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie  z  dokumentacją projektową,  SST i  wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• wykonane koryto,
• wykonana warstwa odsączająca,
• wykonane obramowanie,
• wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 wjazdu lub wyjazdu obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
•  przygotowanie koryta i podłoża,
• wykonanie warstwy odsączającej,
• wykonanie obramowania nawierzchni,
• wykonanie podbudowy,
• wykonanie nawierzchni łącznie z pielęgnacją,
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KRAWĘŻNIKI  BETONOWE

Na podst.: D - 08.01.01
 
 

SPIS  TREŚCI
 

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  ustawieniem  krawężników  betonowych  na  ulicy  Krakusa  w 
Marklowicach.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawężników:
−    betonowych na ławie betonowej z oporem ,
-      betonowych wtopionych na ławie betonowej, 

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1.  Krawężniki  betonowe  -  prefabrykowane  belki  betonowe  ograniczające  chodniki  dla  pieszych,  pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

2. MATERIAŁY

2.1. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
−    krawężniki betonowe,
−    piasek na podsypkę i do zapraw,
−    cement do podsypki i zapraw,
−    woda,
−    materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.2. Krawężniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.2.1. Typy

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:
U   -   uliczne,
D   -   drogowe.

2.22. Rodzaje

W  zależności  od  kształtu  przekroju  poprzecznego  rozróżnia  się  następujące  rodzaje  krawężników 
betonowych:
−      prostokątne ścięte - rodzaj „a”,
−       prostokątne - rodzaj „b”.

2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Kształt i wymiary

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.

 a) krawężnik rodzaju „a”

 
b) krawężnik rodzaju „b”
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c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników

 
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników
 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm
krawężnika krawężnika l b h c d r

U a 100 15 30 min. 3
max. 7

min. 12
max. 15 1,0

D b 100 12 25 - - 1,0
 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm
wymiaru Gatunek 1

l ± 8

b,   h ± 3
 
 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 
[14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

 
Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość wad 
i uszkodzeń

 Gatunek 1

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2

Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających  powierzchnie  górne 
(ścieralne),   mm niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:

 

 - liczba max 2

 - długość, mm, max 20

 - głębokość, mm, max 6
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2.3.3. Składowanie

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.

Krawężniki  betonowe  należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych  o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:
a)    ławy  betonowej  -  beton  klasy  B  15,  wg  PN-B-06250  [2],  którego  składniki  powinny  odpowiadać 
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom 
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
−     betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
−       wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport krawężników

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

kierunku jazdy.
Krawężniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami  w  czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości 
tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 

normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.2.1. Ława betonowa

Ławy betonowe zwykłe w gruntach sypkich należy stosować szalowanie.
Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozścielony  w  szalowaniu  lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie 
z  wymaganiami  PN-B-06251  [3],  przy  czym  należy  stosować  co  50  m  szczeliny  dylatacyjne  wypełnione 
bitumiczną masą zalewową.

5.3. Ustawienie krawężników betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania krawężników

Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z  ustaleniami 
dokumentacji  projektowej,  a  w  przypadku  braku  takich  ustaleń  powinno  wynosić  od  10  do  12  cm,  a  w 
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przypadkach  wyjątkowych (np.  ze  względu  na  „wyrobienie”  ścieku)   może  być  zmniejszone  do  6  cm lub 
zwiększone do 16 cm.

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości  5 cm po zagęszczeniu.

5.3.3. Wypełnianie spoin

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić piaskiem. 

6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

6.1.1. Badania krawężników

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji.

Sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów elementów należy przeprowadzić  z  dokładnością  do  1  mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.

6.2.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a)     Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil  podłużny górnej  powierzchni  ławy powinien  być  zgodny z  projektowaną niweletą.  Dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.

b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą:
- dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej.

c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać               1 cm.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a)  dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  ± 1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika,
b)  dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi 

± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c)  równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 

m  krawężnika,  trzymetrowej  łaty,  przy  czym  prześwit  pomiędzy  górną  powierzchnią  krawężnika  i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

d)   dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• wykonanie koryta pod ławę,
• wykonanie ławy,
• wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• wykonanie koryta pod ławę,
• ew. wykonanie szalunku,
• wykonanie ławy,
• wykonanie podsypki,
• ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
• wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
• ew. zalanie spoin masą zalewową,
• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

 
  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SĄCZKI  PODŁUŻNE
Na podst.:  D - 03.03.01

 
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
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8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem sączków podłużnych.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonywaniem sączków podłużnych, które w drogownictwie stosuje się do: przejęcia wód z przepuszczalnej 
warstwy odsączającej nawierzchni, niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi (głównie w wykopach), itp. 

Sączek  podłużny  wykonuje  się  w  korpusie  drogowym  w   postaci  drenu  z  rurkami  obsypanymi 
kruszywem.

W niniejszej SST szczegółowo omówiono sączki podłużne z rurkami z tworzywa sztucznego, zasypane 
kruszywem.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Sączek podłużny - sączek służący do odprowadzenia wody z podłoża gruntowego (sączek głęboki) lub do 
odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi korony drogi.

1.3.2. Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu drenu.

1.3.3. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z nieciągłych, 
wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym  tworzyw  termoplastycznych:  polietylenowych, 
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością 
oraz wodoprzepuszczalnością.

2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów stosowanych w sączkach podłużnych

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków podłużnych są: 
• rurki drenarskie ze ściankami pełnymi z tworzywa sztucznego
• materiał filtracyjny (żwir, piasek), 
• geowłóknina, 
• materiały do zabezpieczenia styków rurek, 
• materiały do wykonania wylotu drenu wraz z izolacją.

2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom BN-78/6354-12 [27], tj. 
być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich 
dodatków metodą wytłaczania.

Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w 
sposób umożliwiający dokładne ich łączenie.

Szczeliny wlotowe (szparki  podłużne)  powinny znajdować się  między karbami rurki,  powinny być 
wolne  od grudek i  resztek materiału  i  powinny być  tak  wykonane,  aby przepływająca przez  nie  woda nie 
napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki.

Rurki  drenarskie  należy  przechowywać  na  utwardzonym placu,  w  nienasłonecznionych  miejscach. 
Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25oC, a powyżej 
25oC do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy naturalnego PVC) należy chronić przed 
działaniem  sił  mechanicznych  w  temperaturze  poniżej  0oC,  natomiast  rurki  o  zwiększonej  odporności  na 
obniżoną temperaturę (typu O, barwy czarnej) należy chronić w temperaturze poniżej  -10oC.

Złączki,  służące  do  połączenia  rurek  drenarskich  karbowanych  (przez  ich  skręcenie)  powinny  być 
wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy zewnętrznej nominalnej 50 
mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10 [28].

2.3. Materiał filtracyjny i podsypka w sączku podłużnym

Jako materiały filtracyjne należy stosować  żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niż 
otwory w rurociągu drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe 
między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych,

Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113 
[19].
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2.4. Geowłóknina

Geowłóknina  powinna  być  materiałem  odpornym  na  działanie  wilgoci,  środowiska  agresywnego 
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą sczepnością z gruntem 
drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową, aprobatami technicznymi.

2.5. Wylot drenu 

Dreny są wprowadzone do studzienek ściekowych.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania sączka podłużnego

Sączek podłużny może być wykonywany ręcznie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport przy wykonywaniu sączka podłużnego

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, można 
przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie należy rzucać. Szczególną 
ostrożność należy zachować w temperaturze 0o C i niższej.

Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie wykopu pod sączek podłużny

Metoda  wykonania  wykopu  drenarskiego  (ręczna  lub  mechaniczna)  powinna  być  dostosowana  do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera.

Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu  rurki  drenarskiej i prowadzić ku górze, w celu 
zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm 
większa od zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków należy wykonać zgodnie 
z dokumentacją projektową, a jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 
do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwających się należy skarpie zapewnić stateczność lub stosować 
obudowę wykopu zgodnie z BN-83/8836-02 [32].

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa 
terenu o szerokości  co najmniej  1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji;  kąt  nachylenia skarpy 
odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię 
terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

5.2. Ułożenie podsypki

Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, zwłaszcza ceramicznych, dno rowków należy 
oczyścić (np. łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, nie tworząc 
zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm, jeżeli dokumentacja 
projektowa, SST lub ustalenia Inżyniera nie przewidują inaczej.

Podsypkę przy sączącej się wodzie należy wykonać tuż przed układaniem rurek drenarskich.

5.3. Układanie rurociągu drenarskiego

Układanie  rurociągu  zaleca  się  wykonać  niezwłocznie  po  wykopaniu  rowka  dla  zmniejszenia 
niebezpieczeństwa  osuwania  się  skarp.  Gdy  rowkiem  płynie  woda  w  dużych  ilościach,  układanie  należy 
przerwać do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodującego osuwania skarp.

Skrajny, ułożony najwyżej otwór rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, kształtką 
plastykową) w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rurki.

Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny 
stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłużne) w rurkach.

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie określą inaczej, to na budowie można użyć tylko 
jednego rodzaju materiału, zgodnie z niżej podanymi zasadami.

Perforowane rurki  z  tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, należy łączyć za 
pomocą specjalnie produkowanych złączek.

5.4. Zastosowanie geowłókniny w sączku podłużnym

Geowłókniny mogą być zastosowane do  owinięcia przewodu dziurkowanego,

5.5. Zasypanie rurociągu

Zasypanie  rurociągu  należy  wykonać  materiałem  filtracyjnym  (żwirem  20-40mm)  zgodnie  z 
dokumentacją projektową. Zasypanie powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia ułożonego 
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rurociągu. Po ułożeniu rurek należy wykonać obsypkę ze żwiru do wysokości 10 cm nad wierzchem rurki, 
zagęszczoną  ubijakiem  po  obu  stronach  przewodu,  a  następnie  układać  warstwy  materiału  filtracyjnego, 
określonego w , grubości nie większej niż od 20 do 25 cm w stanie luźnym, które należy lekko ubić w sposób nie 
powodujący uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka podłużnego

Przy wykonywaniu sączka podłużnego dopuszczalne są następujące tolerancje:
• odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od  ± 10 cm,
• pochylenia skarp wykopu nie powinny różnić się więcej niż +5 %,
• pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny różnić się więcej niż +10 %,
• odchylenia odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonego na ławach celowniczych - 

nie powinny przekraczać ± 5 cm,
• odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno 

przekraczać:
      przy zmniejszeniu spadku  -5 % projektowanego spadku,
      przy zwiększeniu spadku  +10 % projektowanego spadku,

• odchylenia  grubości  warstw  zasypek  filtracyjnych:  5 cm,  a  jednocześnie ±25 % zaprojektowanej 
grubości warstwy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola wstępna przed wykonaniem sączka podłużnego

6.1.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych należy przeprowadzić od wewnątrz, po rozcięciu odcinka 
rurki o długości 1 m.

Złączki  rurek  z  tworzywa  sztucznego  należy  badać  w  zakresie  cech  zewnętrznych  (gładkość 
powierzchni, brak pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych - na zerwanie obciążnikiem o masie 25 kg 
z wysokości 0,5 m.

6.1.2. Materiał filtracyjny

Badanie żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodzącej z jednego składu i 
złoża, o wielkości do 1500 t:

• składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],
• wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-B-04492 [11].

6.1.3. Geowłóknina

Dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w budownictwie drogowym i mostowym.
W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania w jednostce specjalistycznej, 

w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania sączka podłużnego

W czasie wykonywania sączka podłużnego należy zbadać:
a)      zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary),
b)      zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłużnego, wymienionych  w p. 5.8,
c)      prawidłowość wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.2
d)      poprawność ułożenia rurociągu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,
e)      prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
f)      poprawność wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową sączka podłużnego jest - m (metr).
Obmiar  robót  polega  na  określeniu  rzeczywistej  długości  rurociągu  drenarskiego,  podstawowego  i 

odgałęzień, w tym dochodzących do zewnętrznej ściany czołowej wylotu drenu.
Wyloty  drenu  nie  podlegają  osobnemu obmiarowi  i  mieszczą  się  w  jednostce  obmiarowej  sączka 

podłużnego.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłużnego podlega:
• rów pod sączek,
•  podsypka  rurociągu drenarskiego,
• zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego,
• zbrojenie w żelbetowym wylocie drenu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m sączka podłużnego obejmuje:
 wyznaczenie robót w terenie,

• dostarczenie materiałów,
•   wykopanie rowków w gruncie od I do V kat. z wyrównaniem i ubiciem dna,
•      rozłożenie podsypki z ubiciem,
• ułożenie sączków z kruszywa lub rurek drenarskich,
• zasypanie  warstwami  z  kruszywa  naturalnego  lub  łamanego,  a  następnie  gruntem i  zagęszczenie 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych  wymaganych w specyfikacji technicznej.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  SKARP,  
ROWÓW  I  ŚCIEKÓW

                                                        Na podst. D - 06.01.01
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SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. WYKONANIE ROBÓT
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6. OBMIAR ROBÓT
7. ODBIÓR ROBÓT
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, rowów i ścieków.

1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym 
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i ścieków następującymi sposobami:
•  humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
• brukowaniem;
•  zastosowaniem elementów prefabrykowanych;
• umocnieniem biowłókniną;
• umocnieniem  geosyntetykami;
• wykonaniem hydroobsiewu.

Ustalenia ST nie dotyczą umocnienia zboczy skalnych (z  ochroną przed obwałami kamieni),  skarp 
wymagających zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych wodą.
2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą ST są:
• ziemia urodzajna,
• nasiona traw oraz roślin motylkowatych,
• kruszywo,
• cement,
• zaprawa cementowa,
• elementy prefabrykowane,

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

2.3. Nasiona traw

Wybór  gatunków traw należy  dostosować  do  rodzaju  gleby  i  stopnia  jej  zawilgocenia.  Zaleca  się 
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-
B-12074:1998 [4].

2.4. Kruszywo

Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.5. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.6. Zaprawa cementowa

Przy  wykonywaniu  umocnień  rowów  i  ścieków  należy  stosować  zaprawy  cementowe  zgodne  z 
wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

2.7. Elementy prefabrykowane

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
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Krawężniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

3.SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
• równiarek,
• ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,
• ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
• wibratorów samobieżnych,
• płyt ubijających,

4. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Humusowanie

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 
ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, 
w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy.

W  celu  lepszego  powiązania  warstwy  ziemi  urodzajnej  z  gruntem,  na  powierzchni  skarpy  należy 
wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. 
Ułożoną  warstwę ziemi  urodzajnej  należy  zagrabić  (pobronować)  i  lekko  zagęścić  przez  ubicie  ręczne  lub 
mechaniczne.

4.2. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych 
polega na:
a) a)     wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

--       humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
--       wymieszanie  gruntu  skarpy  z  naniesionymi  osadami  ściekowymi  za  pomocą  osprzętu 
agrouprawowego, aby uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) b)    obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 
18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz 
pochylenia skarp),

c) c)     naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodą 
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.

4.3. Układanie elementów prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowów są:
• płyty ściekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14],
• ażurowa betonowa płyta skarpowa 40x10x60 cm

Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika 
Is ≥ 1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić do 
wskaźnika Is ≥ 1,0. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych 
ścieku zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.

Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i utrzymywać 
w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości humusowania i obsiania

Po wzejściu roślin,  łączna powierzchnia nie  porośniętych miejsc nie  powinna  być większa niż  2% 
powierzchni  obsianej  skarpy,  a  maksymalny  wymiar  pojedynczych  nie  zatrawionych  miejsc  nie  powinien 
przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
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• m2 (metr  kwadratowy)  powierzchni  skarp  i  rowów  umocnionych  przez  humusowanie,  obsianie, 
darniowanie, brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowłókniną i geosyntetykami,

• m (metr) ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych.
8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie  z  dokumentacją projektową,  SST i  wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, obejmuje:
• roboty pomiarowe i przygotowawcze,
• dostarczenie i wbudowanie materiałów,
• ew. pielęgnacja spoin,
• uporządkowanie terenu,
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych obejmuje:
• roboty pomiarowe i przygotowawcze,
• ew. wykonanie koryta,
• dostarczenie i wbudowanie materiałów,
• ułożenie prefabrykatów,
• pielęgnacja spoin,
• uporządkowanie terenu,
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFKIACJA TECHNICZNA 
OZNAKOWANIE  PIONOWE

 Na post. D - 07.02.01

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. Materiały
3. Sprzęt
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4. Transport
5.Wykonanie 
6. Kontrola jakości robót
7. Odbiór robót
8. Obmiar robót
9. podstawa płatności

 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
oznakowania pionowego.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
• znaków ostrzegawczych,
• znaków zakazu i nakazu,
• znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających.
2. materiały
2.1. Aprobata techniczna dla materiałów

Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  musi posiadać 
aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę.  Znaki  drogowe  powinny  mieć  certyfikat 
bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.

2.2. Materiały stosowane do fundamentów znaków

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
• prefabrykaty betonowe,
• z betonu wykonywanego „na mokro”,
• z betonu zbrojonego,
• inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.

2.3. Konstrukcje wsporcze

Rury

Rury  powinny  odpowiadać  wymaganiom  PN-H-74219  [9],  PN-H-74220  [10]  lub  innej  normy 
zaakceptowanej przez Inżyniera.

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci  łusek, pęknięć, 
zwalcowań  i  naderwań.  Dopuszczalne  są  nieznaczne  nierówności,  pojedyncze  rysy  wynikające  z  procesu 
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:

− −      dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm,
− −      wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na 

każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m 

długości rury.
Rury powinny być  wykonane ze  stali  w gatunkach  dopuszczonych przez  normy (np.  R 55,  R 65, 

18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [11].
Rury  powinny  być  dostarczone  bez  opakowania  w  wiązkach  lub  luzem względnie  w  opakowaniu 

uzgodnionym z  Zamawiającym.  Rury  powinny  być  cechowane  indywidualnie  (dotyczy  średnic  31,8  mm i 
większych  i  grubości  ścianek  3,2  mm i  większych)  lub  na  przywieszkach  metalowych  (dotyczy  średnic  i 
grubości  mniejszych od wyżej  wymienionych).  Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej 
obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.

Tarcza znaku

Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne

Materiały  użyte  na  lico  i  tarczę  znaku oraz  połączenie  lica  znaku z  tarczą  znaku,  a  także  sposób 
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy 
atmosferyczne  i  występujące  w  normalnych  warunkach  oddziaływania  chemiczne  (w  tym  korozję 
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.
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Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość 
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:
a) a)     instrukcję montażu znaku,
b) b)    dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) c)     instrukcję utrzymania znaku.
 
 Materiały do wykonania tarczy znaku

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są:
− −      blacha stalowa,
− −      blacha z aluminium lub stopów z aluminium,
− −      inne  materiały,  np.  sklejka  wodoodporna,  tworzywa  syntetyczne,  pod  warunkiem uzyskania  przez 

producenta aprobaty technicznej.

Znaki odblaskowe

Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej

Znaki  drogowe  odblaskowe  wykonuje  się  z  zasady  przez  oklejenie  tarczy  znaku  materiałem 
odblaskowym.

Właściwości  folii  odblaskowej  (odbijającej  powrotnie)  powinny  spełniać  wymagania  określone  w 
aprobacie technicznej.

Wymagania jakościowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku 
przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia 
lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy 
bez jej zniszczenia.

Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w 
zależności od rodzaju materiału.

Powierzchnia  lica  znaku  powinna  być  równa  i  gładka,  nie  mogą  na  niej  występować  lokalne 
nierówności  i  pofałdowania.  Niedopuszczalne  jest  występowanie  jakichkolwiek  ognisk  korozji,  zarówno na 
powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku.

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
•  koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3,
• żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
• ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
• betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
• środków transportowych do przewozu materiałów,
• przewoźnych zbiorników na wodę,
• sprzętu spawalniczego, itp.
4. transport
4.1. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg

Transport  znaków,  konstrukcji  wsporczych  i  sprzętu  (uchwyty,  śruby,  nakrętki  itp.)  powinien  się 
odbywać  środkami  transportowymi  w  sposób  uniemożliwiający  ich  przesuwanie  się  w  czasie  transportu  i 
uszkadzanie.
5. wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
• lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub 

pasa awaryjnego postoju,
• wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty  stabilizujące  miejsca  ustawienia  znaków należy  zabezpieczyć  w taki  sposób,  aby  w czasie 
trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.
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Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.2. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości 
wykopu,  rodzaju  gruntu  i  posiadanego  sprzętu.  Wymiary  wykopu  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją 
projektową lub wskazaniami Inżyniera.

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.

5.2.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między 
ścianami gruntu i  prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić 
ubijakami ręcznymi.

Jeżeli  znak jest  zlokalizowany na poboczu drogi,  to  górna powierzchnia prefabrykatu powinna być 
równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m.

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, 
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i  SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
− −      odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %,
− −      odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm,
− −      odchyłka  w  odległości  ustawienia  znaku  od  krawędzi  jezdni  utwardzonego  pobocza  lub  pasa 

awaryjnego postoju,  nie więcej niż  ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku 
zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28].

5.4. Konstrukcje wsporcze

 Poziom górnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - 
pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. lub była 
nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się 
poza koroną drogi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 
0,15 m.
6. kontrola jakości robót
6.1. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na 
mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier 
może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi są:
a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
9. podstawa płatności
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• wykonanie fundamentów
• dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
• zamocowanie tarcz znaków drogowych,
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
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